๑

โครงการประกวดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ และ “คอนเสิร์ตเชิดชู...ครูของแผ่นดิน”
คอนเสิร์ตเพือ่ วงการครู-อาจารย์ครั้งแรกของประเทศไทย
จัดโดย วงจันทร์ ไพโรจน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งทั่วประเทศ
หลักการและเหตุผล
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบ ๑๒๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งทั่วประเทศ
ร่วมกันจัดโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครู
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ
และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
ประชาชนชาวไทยมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่ทรงมีต่อวงการศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง ทั่วประเทศร่วมกันจัดให้มีการประกวดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และ
คอนเสิร์ตเชิดชู...ครูของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศได้
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูไทยให้ก้าวไกลไปในอนาคต จึงเชิญชวนให้ผู้ประพันธ์เพลงในแวดวงต่าง ๆ
ส่งเพลงเทิดพระเกียรติเข้าประกวดในนามสถาบัน หรือวงดนตรี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้นําผลงานเพลงที่
ชนะการประกวดมาแสดงในคอนเสิร์ ตเชิ ดชู...ครูข องแผ่นดิน ซึ่ง วงจันทร์ ไพโรจน์ ศิ ลปินเจ้าของบทเพลง
“แม่พิมพ์ของชาติ” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดคอนเสิร์ตเพื่อวงการครู-อาจารย์ ครั้งแรกของ
ประเทศ ผลงานเพลงของ วงจันทร์ ไพโรจน์ นอกจากเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ที่มีความหมายต่อวิชาชีพครู
แล้ว ยังมีผลงานเพลงซึ่งมีคุณค่าและมีชื่อเสียงในวงการท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
เช่น ไทรโยคแห่งความหลัง กุหลาบเวียงพิงค์ ศรีราชาสัญญารัก เพชรบุรีแดนใจ ลําน้ําพอง สงขลา เป็นต้น
ผลงานเพลงที่หลากหลายทําให้ วงจันทร์ ไพโรจน์ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้มีกิจกรรมนันทนาการ
ดีเด่น ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดคอนเสิร์ตเชิดชู...ครูของแผ่นดิน ในครั้งนี้จะจัดแสดงบทเพลงเกี่ยวกับวงการครูและผลงานเพลง
อมตะอันไพเราะที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ โดยเชิญตัวแทนครู อาจารย์ นักเรียน และ
นิสิตนักศึกษาร่วมแสดงกิจกรรมการเชิดชูเกียรติและรําลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และนํารายได้สมทบทุนมูลนิธิ
๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาครู
ไทยทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนา
การฝึกหัดครูไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาล ๙ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๒. เพื่อเชิดชูเกียรติ และรําลึกในพระคุณครูอาจารย์ ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
๓. เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไทยสากล (อมตะ) และเพลงของของ วงจันทร์ ไพโรจน์
ที่เกี่ยวข้องกับวงการครู ผลงานเพลงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยและให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

๒
๔. นําเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ “มูลนิธิ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการฝึกหัดและพัฒนาครูไทยทั่วประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งทั่วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มครู อาจารย์ทั่วประเทศ
กลุ่ ม ผู้ ฟั ง ที่ ชื่ น ชอบผลงานของ วงจั น ทร์ ไพโรจน์ และกลุ่ ม เยาวชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา

วัน/ เวลา/ สถานที่การจัดงาน
๑. จัดประกวดบทเพลงเทิดพระเกียรติระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. จั ด แสดงคอนเสิ ร์ ต “เชิ ด ชู . ..ครู ข องแผ่ น ดิ น ” ในวั น เสาร์ ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์)
กิจกรรมสําคัญ
๑. จัดประกวดบทเพลงเทิดพระเกียรติ ดังนี้
๑.๑ บทเพลงเทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๕
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย
๑.๒ บทเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๒. จัดแสดง “คอนเสิร์ต เชิดชู...ครูของแผ่นดิน” โดย วงจันทร์ ไพโรจน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔๐ แห่งทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ ๑
การจั ด ประกวดบทเพลงเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ท รงสถาปนา การฝึ ก หั ด ครู ไ ทย และ
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นครูของแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการประกวดบทเพลงเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่ง
ทรงเป็นองค์สถาปนาการฝึกหัดครูไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์ผู้
เป็นครูของแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ได้ เ ล่ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาครู ไ ทยให้ ก้ า วไกลไปในอนาคต รวมถึ ง เป็ น บทเพลง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการทํากิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้ง
ประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้นักแต่งเพลง ในแวดวงต่าง ๆ ได้ส่งเพลงเข้าประกวดในนามสถาบัน หรือ วงดนตรี
โดยมีเนื้อหาเพื่ อเทิดพระเกียรติ ฯ ของทั้ ง ๒ พระองค์ ในฐานะผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นครูของแผ่นดิน

๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะ
ที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๒. เพื่อรณรงค์ให้สถาบันการศึกษา นักแต่งเพลง และผู้ประพันธ์เพลงในแวดวงต่าง ๆ ได้ส่งผลงาน
เพลงเข้าประกวดในนามสถาบัน หรือ วงดนตรี ในครั้งนี้
๓. เพื่อนําบทเพลงที่ได้รับรางวัลไปแสดงใน “คอนเสิร์ตเชิดชู...ครูของแผ่นดิน” วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
กรอบเนื้อหาของบทเพลงในการประกวด แบ่งเป็น ๒ บทเพลงดังนี้
บทเพลงที่ ๑ มี เนื้ อ หาเกี่ย วกับ เรื่ อง “การเทิด พระเกีย รติ การยกย่ อง เชิ ดชู พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย”
บทเพลงที่ ๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
“การเทิดพระเกียรติ การยกย่อง เชิดชู พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน”

รางวัล
รางวัลในการประกวด
บทเพลงที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “การเทิดพระเกียรติ การยกย่อง เชิดชู พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย”
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
บทเพลงที่ ๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “การเทิดพระเกียรติ การยกย่อง เชิดชู พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน”
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
สําหรับทุกสถาบัน/วงดนตรี/กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจะได้เกียรติบัตรจากที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
คุณสมบัติผสู้ มัคร : วงดนตรี/ หน่วยงาน/ สถาบัน/ กลุ่ม (ไม่รับสมัครแบบรายบุคคล)
หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
๑. ใบสมัครของวงดนตรี/ หน่วยงาน/ สถาบัน/ กลุ่ม (ไม่รับสมัครรายบุคคล)
๒. สําเนาบัตรประชาชนของผู้แทนกลุ่ม จํานวน ๑ ชุด

๔
การสมัครเข้าประกวด
๑. ผู้สมัครเข้าประกวดฯ จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจน พร้อมยอมรับกติกา และ
เงื่อนไขการประกวดทุกประการ
๒. การสมัครเข้าประกวด ให้ Download ใบสมัครใน www.pnru.ac.th
๓. กําหนดให้มีผู้ส่งในนามกลุ่ม สถาบัน วงดนตรี โดยไม่รับสมัครรายบุคคล
๔. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานมาทางไปรษณีย์ (EMS) ตามเวลาที่กําหนดเท่านั้น โดยทางคณะกรรมการ
จะยึดถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
๕. ผู้สมัครต้องส่งผลงานมาในรูปแบบของเอกสาร ใบสมัคร พร้อมสําเนาบัตรประชาชน(ของผู้แทน
กลุ่ม)/ และเนื้อเพลง และส่งผลงานในรูปแบบของ CD มาตรฐานที่มีผู้ขับร้องเป็นเทป Demo ความยาว
ไม่เกิน ๔ นาที ที่สามารถรับฟังได้จากเครื่องเล่น CD ทั่วไปและทางคอมพิวเตอร์มาที่ มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การ
ฝึกหัดครูไทย อาคารสํานักงานมูลนิธิฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โดยวงเล็บมุมซองว่า (โครงการประกวดบทเพลงฯ เนื้อหาบทเพลง ๑ หรือ เนื้อหาบทเพลงที่ ๒) มูลนิธิฯ
โทร. ๐๒–๕๒๑-๖๖๘๑ หรือ อาจารย์สมพน ศรีวราทิตย์ โทร. ๐๘๑-๘๕๙-๗๖๕๒ ส่งผลงานภายในวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๒
จัดแสดง “คอนเสิร์ตเชิดชู...ครูของแผ่นดิน”
ลักษณะและรูปแบบคอนเสิร์ตฯ
• เป็ น คอนเสิ ร์ ต ที่ นํ า เพลงที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เพลง เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเพลงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน มาจัดแสดง
• เป็ น คอนเสิ ร์ ต ที่ ร วบรวมผลงานเพลงที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ วงการครู และผลงานเพลงของ
วงจันทร์ ไพโรจน์ มานําเสนอและแสดงประกอบ โดย วงจันทร์ ไพโรจน์ นักร้องรับเชิญ และตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกภาค
• เป็นคอนเสิร์ตที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนครู-อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง
ทั่วประเทศ มาร่วมขับร้องเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ร่วมกับ วงจันทร์ ไพโรจน์ และศิลปินรับเชิญ (ทุกท่าน
แต่งชุดครูข้าราชการ และชุดนักเรียน นักศึกษา)
• เป็นคอนเสิร์ตเพื่อวงการครู-อาจารย์ ครั้งแรกของประเทศไทย
• เป็นคอนเสิร์ตที่ครูทุกคน จะต้องมาดูกันให้ได้ รวมถึงศิษย์มีครูทั่วประเทศ
รูปแบบของวงดนตรี
ใช้วงดนตรีบรรเลงโดยวงจามรี จํานวน ๑๖ ชิ้น ร่วมบรรเลง รวมถึงมีวงดนตรีไทย ประกอบด้วย
เครื่องดนตรีสากล อาทิ กลอง คีย์บอร์ด ไวโอลิน ฟรุต ทรัมเป็ต แซกโซโฟน และเชลโล เป็นต้น

๕
รูปแบบการแสดงบนเวที
• การขั บ ร้ อ งผ่ า นบทเพลงที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เพลง เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ถวายแด่องค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
• ผลงานของ วงจันทร์ ไพโรจน์ และศิลปินรับเชิญ
• การแสดงรีวิวประกอบเพลงจากโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ จํานวน ๓ เพลง
• การแสดงการขับร้องประสานเสียงจากเด็กและเยาวชนในเพลง “พระคุณที่สาม” และเพลงอื่น ๆ
• จัดช่วงพิเศษ โดยนําเสนอเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงการครู มาขับร้องและร่วมแสดงพิเศษสุดและเป็น
ไฮไลท์ ข องงาน คื อ การแสดงการขั บ ร้ อ งหมู่ ข องครู อาจารย์ แ ละนั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศกั บ คุ ณ วงจั น ทร์
ไพโรจน์ ในเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” (นักร้องแต่งกายเป็นครู ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา)
• เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงร่วมกันตอนท้ายคอนเสิร์ตกับเพลงในบรรยากาศ
ปีใหม่ ด้วยเพลงรําวง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เป็ น กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ทั่ ว ประเทศในการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๒. ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานเพลงไทยสากล (อมตะ) โดยเฉพาะบทเพลงผลงาน
ของ วงจันทร์ ไพโรจน์
๓. ทําให้มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนครู อาจารย์ โดยมอบรายได้สบทบทุน “มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การ
ฝึกหัดครูไทย” (กองทุน วงจันทร์ ไพโรจน์)
๔. ทําให้เกิดกระแสและเป็นการสร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน ระหว่างวิชาชีพครู และวิชาชีพนักร้อง
นักแสดง
๕. ทําให้เกิดความสมานสามัคคีกันในหมู่ครูทั่วประเทศ
๖. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการครู

